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A jövedéki adóról szóló törvény 2007. január 1-jétől hatályos előírásai a bioetanol és a 
biodízel számára nyújtanak kedvezményeket. Ennek következtében ezeknek az ún. 
bioüzemanyagoknak (például az E85-ösnek) alacsonyabb az ára, mintha a kőolajból készült 
üzemanyagokra érvényes adómértékeket alkalmaznák.  

Az Európai Bizottság 2007 júliusában kiadott Fehér Könyve az éghajlatváltozásról 
figyelmeztet a biomassza energetikai célú hasznosításának csapdáira. Nálunk már most 
érzékelhetők feszültségek a szemestermények energetikai hasznosítását illetően. Jelentősen nő 
a liszt, a kenyér ára. A külföldi befektetők szorgalmazzák a repce és egyéb monokultúrák 
terjedését, részben hazai feldolgozásra, részben közvetlen exportra. Hasonló feszültségek 
alakultak ki a fatüzelésű erőművek támogatása miatt: vidéken a tűzifából hiány van, 
ugyanakkor az ott termő faanyagot közúton szállítják messzi hazai és külhoni erőművekbe.  

Nem bizonyított, hogy a bioüzemanyagok használata indokolt éghajlatvédelmi 
szempontból. Az alapanyagtermelés, feldolgozás és szállítás ugyanis rendkívül 
energiaigényes.  

A bioüzemanyagok kedvező adójával elsősorban a közúti közlekedésnek nyújtanak 
támogatást oly módon, hogy annak összege az éves költségvetésben, illetve annak 
indoklásában nem kerül bemutatásra. Így sem az országgyűlés, sem a közvélemény nem 
szerzett tudomást arról, mekkora államháztartási bevételkiesést jelentenek ezek a 
kedvezmények.  
 



 

 

A biomassza energetikai célú hasznosításának állami támogatását az éghajlatvédelemmel, 
a mezőgazdasági termelés bizonytalanságaival, az alacsony jövedelmezőséggel, valamint az 
ország energia-importfüggőségével szokták indokolni. Mindezekre a problémákra azonban 
nem ad választ bioüzemanyagok támogatása. Éppen ellenkezőleg: mivel a közúti gépjármű-
közlekedést és az energiafelhasználás növekedését ösztönzi, a kinyilvánított célokkal éppen 
ellentétesen hat. Az említett problémákra az ésszerű válasz a nemzetközi tapasztalat és az EU 
állásfoglalásai szerint elsősorban az energiatakarékosság, a hatékonyság javítása, a 
tömegközlekedés és a vasút fejlesztése, továbbá a mezőgazdasági hulladékok decentralizált 
energetikai hasznosítása. 

A fentiek alapján kérem, szíveskedjék válaszolni a következőkre: 
1) A bioüzemanyagok adókedvezményeinek megadását milyen társadalmi, gazdasági és 

környezetvédelmi elemzések előzték meg?  
2) Amennyiben készültek ilyen elemzések, ezekhez miként tudnánk hozzáférni 
3) Tervezik-e, hogy az elkövetkező években is nyújtanak adókedvezményeket a 

bioüzemanyagoknak? 
4) Mekkora államháztartási bevételkiesést eredményeznek az említett 

adókedvezmények? 
 
 
Válaszát előre is köszönöm. 
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